Tweede Kamercommissie OCW
Voorzitter Ockje Tellegen

Den Haag, 19 november 2020
Betreft : Toekomstige functie Commandobunker Seyss-Inquart te Wassenaar

Geachte mevrouw Tellegen,
Door de Wet openbaarheid van bestuur heeft Stichting WO2 Sporen een groot aantal documenten
verkregen die een duidelijk beeld geven over de Leidraad Afstoot Monumenten, de beoogde verkoop
en de toekomstige mogelijke functies van de Commandobunker Seyss-Inquart.

Naar aanleiding van het sector advies van de Raad voor Cultuur is in het voorjaar van 2019 het idee
ontstaan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester (RBM) om een
afstootprotocol te maken voor (Rijks-) monumenten. Dit vanwege de problemen en de aandacht van
de media en de Tweede Kamer rond de verkoop.
Ook gaat Staatssecretaris Knops, ondanks de financiële consequenties, akkoord met het verzoek van
Minister Van Engelshoven om vanwege de politieke wens pas op de plaats te maken met de verkoop
van de Seyss-Inquart bunker. De minister “wil echt geen gedoe en verdere Kamervragen”.
De RCE meldt over de op dat moment nog te schrijven Leidraad aan het Ministerie van OCW “dan hoef
je in het vervolg alleen nog maar te verwijzen naar de politiek afgedekte werkwijze.”
In het vooroverleg over de opdracht m.b.t. de Leidraad wordt besloten dat men geen afweging zal
maken over wel of niet vervreemden, maar uitsluitend over hoe je tot vervreemding overgaat als
voorbereiding op het verkoopproces. Deskundigen binnen de RCE melden echter wel dat de Raad voor
Cultuur (RvC) eerder tegengas heeft gegeven om monumenten überhaupt te verkopen zoals staat
vermeld in het Sector Advies (2019). Staatssecretaris Knops wil de politieke verantwoordelijkheid bij
Minister Van Engelshoven houden en wil geen medeopdrachtgever zijn voor deze Leidraad.
De opdracht Leidraad Afstoot Monumenten is op 15 oktober 2019 opgesteld door de Directie Erfgoed
en Kunsten (EenK). Sinds mei van datzelfde jaar (2019) zijn er werkzaamheden aan de bunker en de
Telegraaf schrijft een artikel. Op een wat ongelukkige wijze verklaart het RVB op 22 oktober 2019 dat
de bunker sowieso in de verkoop gaat. Intern bij het RVB leidt dit tot vragen waarbij ook duidelijk
wordt dat men uitsluitend achterstallig onderhoud aan het casco verricht en dat er geen wijzigingen
(onderhoud) plaatsvinden in het interieur van de bunker.
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“Omdat de directe getuigen er straks niet meer zijn ….”

Gedurende het proces tot en met april 2020 wanneer de Rijksbouwmeester de Leidraad presenteert
is er tot nu toe geen volledig beeld over hoe het proces en de Leidraad tot stand komt. Wel schrijven
waarschijnlijk verschillende betrokkenen het volgende:
- “Ik merk dat een zorgvuldige communicatie rond deze bunker erg belangrijk is. Het dossier is
gevoelig en iedere beweging wordt nauwgezet gevolgd en onder een vergrootglas gelegd.
- “De verschillende partijen moeten gezamenlijk optrekken om te voorkomen dat bewindslieden
hierop aangesproken worden. “
- “Bij zeer gevoelige casussen waarbij afstoot an sich maatschappelijk gevoelig zal liggen is het
wenselijk (ook voor de ministers) om dit zo vroeg mogelijk te bespreken. Bij andere kan het na
het verkoopbesluit.”
In maart 2020 worden enkele onderdelen van de Leidraad nog intern verzonden. Wij merken vanuit
de diverse e-mails dat er een tijdsdruk is vanwege het geplande Algemeen Overleg van de Tweede
Kamercommissie OCW cultuur op 22 april 2020 maar ook dat het RVB verder wil met het
verkoopproces.
E-mail RCE, 23 maart 2020:
“Alvast: Ook de tekst ben ik het helaas niet mee eens. Mensen worden op het verkeerde been gezet.
RCE heeft de behoefte ….. Brrrr. Ik snap niet waarom ze dit niet eerst aan ons hebben gestuurd. Dit
is niet tactisch.” 1
Ook, op dat moment, Minister Knops krijgt een nota toegezonden en op 7 april 2020 volgt er namens
de minister van BZK een spoedvraag:
“wat de Leidraad betekent voor de bunker SI? De verkoop staat ‘on hold’ tot akkoord op de leidraad.
De Leidraad is geschreven voor de toekomstige afstootgevallen en gaat niet in op de lopende
procedure. ”
Een medewerker binnen de RCE reageert als volgt;
“… De politiek toezegging (antwoord op kamervragen) was aanvankelijk geen verkoop van SI-bunker
voordat er een visie van MOCW ligt op erfgoed uit WOII. Die visie is er. Vervolgens werd toezegging
gedaan om geen verkoop te doen zolang protocol er niet is. Als dat is vastgesteld kan volgens mij
verkoopproces verder. Uiteraard zal RVB dat moeten doen overeenkomstig protocol.”
Hierop wordt vervolgens als volgt op gereageerd door één medewerker:
“Voor de bunker is dit dus de categorie blij maken met een dooie mus…” 2
Ook nadat de Leidraad is aangeboden aan de Tweede Kamer (overigens in eerste aanleg een oude en
foutieve versie) zien we nog verontrustende bericht over de implementatie van de Leidraad bij het
RVB. Ook de vermeldingen vanuit het Ministerie van OCW dat de Leidraad geen expliciete goedkeuring
behoeft van de Tweede Kamer vinden wij onverstandig en niet chique. Maar verontrustend is ook de
vraag binnen de RCE of de relatie met het RVB nu een stuk beter is?
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Ten aanzien van de garantie voor de toekomstige functie/ invulling van de Commandobunker SeyssInquart zijn ook verscheidene documenten beschikbaar gekomen.
Op 11 oktober 2018 schrijft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een Nota aan de Minister van
OCW met als onderwerp “verkoop bunker Seyss-Inquart” 3.
In de toelichting op de tweede pagina staat het volgende:
“De verkoop is in lijn met het kabinetsbeleid om vastgoed af te stoten dat niet nodig is voor de
kerntaken van het Rijk. Uiteraard is het mogelijk dat dit vastgoed in de toekomst gebruikt gaat
worden voor functies, die minder passend zijn. De status van Rijksmonument geeft dan een
publieksrechtelijk kader om hier mee om te gaan.”
Op 15 oktober 2019 volgt de “Opdracht College van Rijksadviseurs, Leidraad afstoten monumenten in
rijksbezit”4. Deze opdracht is opgesteld door directie Erfgoed en Kunsten (EenK) van het Ministerie van
OCW.
In de alinea “probleemstelling” staat het volgende o.a. vermeld:
“De recente verwikkelingen rond de bunker van Seyss-Inquart komen bijvoorbeeld voort uit de vrees
dat de functie niet zal stroken met het verleden van deze plek. Het voorbeeld waar steeds op wordt
teruggevallen is de Escape Room Anne Frank in een bunker in Valkenswaard (die overigens niet door
het RVB is vervreemd). Dergelijk gebruik is omstreden. Het verduidelijken van het afstootproces aan
de hand van een leidraad kan mogelijke ongerustheid wegnemen. Uiteraard vormt dit geen absolute
garantie voor de wijze van gebruik op langere termijn. De kans op onwenselijk gebruik van de
monumenten kunnen we wel verkleinen.”
De opdracht is opgesteld in samenspraak met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De Rijksbouwmeester heeft de minister van OCW aangeboden een
Leidraad op te stellen voor het afstoten van Rijksmonumenten die nu nog in bezit zijn van het Rijk.
We mogen er dus vanuit gaan dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de toekomstige risico’s
bij het vervreemden van het beladen Rijksmonument de Commandobunker Seyss-Inquart. Maar
ondanks een “Gezamenlijk Oproep aan het Kabinet” op 25 maart 2019 van de Stichting WO2 Sporen
zijn er moverende redenen om dit risico niet te vermelden in de Visie Erfgoed uit de Tweede
Wereldoorlog (ref. 17641064) en de Leidraad Afstoot Monumenten.

3
4

Bijlage 149 doc. (RCE WOB20200908 pagina 268-269) NOTA RCE AAN MOCW
Bijlage 159 doc. (RCE WOB20200908 pagina 291-294) OPDRACHT LEIDRAAD

Stichting WO2 Sporen
“Omdat de directe getuigen er straks niet meer zijn ….”

Het RVB, de RCE, de RBM en de gemeenten Wassenaar en Den Haag zijn al jaren bezig met de Nota
van Uitgangspunten (NvU). In één van de e-mails van 7 april 2020 “RE: Vraag van Minister over Nota
voor Minister BZK over Leidraad afstoot monumenten” staat het volgende:
“De verkoop van de bunker Seyss-Inquart is al geheel volgens de in de leidraad vermelde lijn opgepakt.
Beter gezegd, deze casus heeft voor een groot deel model gestaan voor de aanpak in de leidraad.
Eerder is de kamer beloofd…………………wachten met vervolg stappen. Te weten het participatietraject
met de buurt en vervolgens het voltooien van de stedenbouwkundige NvU met bijkomende
besluitvorming B&W en het informeren van de gemeenteraad. Daarna kan het object daadwerkelijk
verkocht worden via biedboek.nl. Mits de economische conjunctuur dat tegen die tijd nog toelaat.”
Wij mogen deduceren dat summa summarum de Leidraad de spreekwoordelijke dooie mus is waar wij
blij van moeten worden. Tevens is er geen antwoord (oplossing) gekomen op de vraag van de Raad
voor Cultuur, welke monumenten het Rijk wel – en vooral niet – wil verkopen.
Uit zeer recente informatie (september 2020) van het zgn. concept 3.2 blijkt dat de betrokken partijen
van de Nota van Uitgangspunten, de Seyss-Inquart bunker geschikt vinden voor o.a. bewoning, theater
(o.i.d.) en nichemarkten, functies zoals luxe logies, hoogwaardig restaurant, café en wellness.
Uit praktisch architectonisch perspectief mag de kern van de bunker en het dakvlak van de eerste
verdieping worden opengewerkt voor daglicht en toegankelijkheid. Maar ook op- en aanbouw,
openingen in de gevels en daglicht openingen in het dakvlak zijn mogelijk en voorstelbaar. Vervolgens
mag men ook op het terrein rondom de bunker met de unieke loopgraven, waar geen enkel
archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, “gecamoufleerd” ondergronds parkeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat uniek (dader-) erfgoed en archeologie uit de Tweede Wereldoorlog
belangrijk zijn voor ons collectieve bewijst zijn waarbij dit specifieke object moet bijdrage aan het
verdiepen, vergroten en verankeren van de kennis van deze bladzijde van de geschiedenis bij alle lagen
en leeftijden van onze samenleving.
Met vriendelijke groet,

Ronald Klomp
Namens Stichting WO2 Sporen
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